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Het is alweer 1 maart dat ik deze column schrijf, de lente zat 
vandaag al in de lucht en de ijsbaan Haarlem sluit binnenkort 
weer haar deuren. Helaas lukte het ook deze winter niet om onze 
ijsbaan voor het publiek te openen. Onze ijsmeester Cor kwam 
niet  verder dan 4 à 5 centimeter ijs en dat is gewoon tekort. Later 
hoorde ik dat een aantal van onze leden wel in het Jisperveld 
hadden geschaatst, kennelijk had het daar wat harder gevroren. 
De ijskwaliteit was perfect. Door het stille weer tijdens de vorst 
was het een gladde ijsvloer geworden. Het wintertje was van korte 
duur…. Het is niet anders, wij houden moed en op naar de 
volgende winter. Het gaat echt een keer gebeuren. 
De strijd om de 33

e
 Kees Jongert Bokaal ligt weer achter ons. Op 

11 februari streden 11 ijsclubs om de fel begeerde KJ bokaal. 
Onze club eindigde dit jaar op een zeer verdienstelijke 5

e
 plaats 

en wij werden 2e in de runnerup trofee op slechts 9 punten achter 
IJsclub Zwanenburg. Geweldig om te zien hoe ongeveer 50 vrijwilligers, onder leiding van de toernooidirecteuren 
Matthy en Peter, alles in goede banen wisten te leiden. Een grote pluim ook voor onze ijsmeesters die opnieuw een 
prachtige ijsvloer wisten te bereiden waardoor weer verschillende persoonlijke en toernooi records werden gereden. 
Een prachtig toernooi waar wij zeker mee doorgaan. 
Voor de mountainbikers in onze geliefde duinen was het dit jaar wel even schrikken. Er vindt op verschillende 
plekken een kaalslag van bomen plaats. Het is wel even wennen als je door een landschap rijdt, waarbij het lijkt 
alsof er een wervelstorm doorheen is geraasd. De meningen van de bezoekers zijn verschillend. Dat er bij tijd en 
wijle moet worden gerooid is duidelijk, maar dat het zo rigoureus moet, wil er niet bij iedereen in.  Maar misschien 
valt het allemaal mee en is de aanblik straks in het voorjaar weer helemaal anders. 
Onze evenementencommissie is recent bijeen geweest en verschillende feestelijke en sportieve evenementen staan 
de komende tijd weer op de kalender. Ik hoop dat veel leden hiervan gebruik maken. 

 
Groeten, Nico 
 
 

  
 
Een verse Doorloper met weer een nieuwe columnist erbij…….Tjarko van der Pol sluit aan bij  
Frank Zuurendonk.   
 
Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl staat alle informatie over onze evenementen. En natuurlijk vind 
je er een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s. Er is ook een facebookpagina voor IJsclub Kees 
Jongert. Deze pagina is alleen voor leden. Ben je lid van Kees Jongert en gebruik je facebook, dan kan 
je je aanmelden als lid van de Kees Jongert pagina. 
 
Wil je iets delen met de leden van je club? Een mooie foto, een bijzondere prestatie of een leuk 
evenement? Mail het naar duingoedhart@ziggo.nl en je leest het in De Doorloper. DOEN!! 
Groeten, Renée 
 
 

 
 
Onze ledensecretaris Ineke Castricum gaat op 1 april trouwen met haar Louis. Ben en Clara Limmen 
waren op 11 maart 50 jaar getrouwd. Bas Vosbergen en Noekie van Lieshout werden de trotse ouders 
van dochter Janoe. Allemaal van harte gefeliciteerd en veel geluk! 
 
 

 

30 maart bestuursvergadering 
31 maart prijsuitreiking seizoen 2016-2017 aanvang 19.30 uur (details op pagina 27) 
03 april  trainersvergadering aanvang 20.00 uur 
15 april  ronde van Abcoude (details op pagina 4) 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
mailto:duingoedhart@ziggo.nl


 
De Doorloper maart 2017  3  

 

22 april  ronde van Noord Holland (details onderaan deze pagina) 
11 juni  Rabofietsdag (details op pagina 6) 
10 september Assumburgloop 
 
 

 

DUINTRAININGEN GESTART OP 21 MAART 
Wat gaat de tijd snel, de laatste ijstraining in Haarlem zit er al weer op en we zijn al naar de duinen 
verhuisd. Nu kijken we vooruit naar de gezelligheid van de groep in de kring op het ‘veldje’. Even een 
jaarlijks geheugensteuntje: 
Verzamelen op de parkeerplaats in de duinen tegenover de Patatoloog vóór 9.00 uur. We starten om 
9.00 uur met een dribbeltje naar het veldje. Het soepel houden van ons lijf is de basis! Met 
schaatsoefeningen tussendoor voor een goede houding. 
Loopje terug met nog wat rek en strek en diep zitten en zo is het al snel 10.30 uur.  
Ik kijk er naar uit en zoals bekend; iedereen is welkom. Ook voor een maandje op proef om te kijken of je 
het leuk vindt. 
Tot ziens in de duinen! 
Groeten, Ben 
 
 

 
Ik las in de Doorloper van december 2016 bij het artikel ‘Krijgen we weer eens een echte winter?’ de 
vraag: ’Hoe zou het met de schildpad van Henk zijn?’…. 
Wel deze ongeveer 50 jaar oude Stoffel, slaapt vanaf de eerste nachtvorst als een roos. Ik ben bang dat 
hij pas eind maart weer eens komt kijken. Dat was vroeger wel anders. Toen sliep hij alleen wanneer wij 
konden schaatsen. Bij dooi kwam hij weer even eten. 
Na een verbouwing van onze schuur-bijkeuken kwam er centrale verwarming. Deze houdt de kou uit de 
bijkeuken. En is Stoffel zijn barometer stilgezet. 
Zijn winterslaap komt ook omdat Stoffel elke dag geweekte hondenbrokjes eet en dan nog alle soorten 
groene groente. Hij wordt dus moddervet en slaapt zich een hoedje. 
Maar vroeger, in de tijd dat ik nog aan marathonschaatsen deed, was het een mirakel hoe die schildpad 
het wist. 
Zodra het Elfstedenbestuur zat te vergaderen, gaat het door of niet, wisten wij het bij Kees Jongert 
allang. 
Ik werd in die winterperiodes gebeld door menige schaatsvriend uit het hele land; “Slaapt je schildpad 
al?” 
Ik ben dus niet wijzer meer dan de rest over de winter,....maar ik word nog wel ingelicht als de ijszeilers 
van Monnickendam de eerste schaatser op de Gouwzee zien. 
Ik laat de tamtam van Kees Jongert dan de rest doen net als in vroegere jaren.  
Henk Schilder 
 
 

 
Op zaterdag 15 april organiseren we weer onze fietstoertocht naar Abcoude. Circa 120 km. Vertrek om 
9.30 uur vanuit het clubhuis. Een mooie rondje via het Twiske en de Schellingwouderbrug langs het Gein 
en de Waver. Dit keer niet meer de koffiestop in Abcoude zelf, maar even iets verder bij de jachthaven. 
Daarna het pontje over de Amstel en via het Amsterdamse Bos, de ringvaart, Halfweg en pontje 
Buitenhuizen terug naar het clubhuis. 
 
 

 
Op zaterdag 22 april rijden we de Ronde van Noord-Holland. Start om 8.00 uur vanuit ons clubhuis.  
LET OP: Bij Kees Jongert kan je niet inschrijven. Je moet jezelf inschrijven via de website van  
Le Champion http://www.rondevannoordholland.nl/ en kiezen voor de startplaats Oostzaan.  
Vanaf 13.30 uur is het clubhuis open voor de nababbel en een bakkie soep van Lida. 
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V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   

 

   
ONTSTOPPINGSBEDRIJF   

CEES FI LIPPO 

  

T el .  06 - 51 59 83 90 

  

WWW.CEESFILIPPO.NL    

------------------- 

  

 
 
 

 

 
 

RIJWIEL SPECIAALZAAK 
Rijksweg 137 

1906 BG  LIMMEN 
www.krooneliefting.nl 

Telefoon algemeen  072-5051239 
Telefoon werkplaats 072-5052269 

 
o.a. Batavus – Gazelle - Koga Miyata - Giant 

 

 
 

 
Rijksstraatweg 129 

1969 LD Heemskerk 
tel: 0251 - 237039 

www.mauriceversteyne.nl 
 
mobiel: 06 - 54 78 54 84 

 

Een tuin van Maurice Versteyne staat voor 
Stijl en Klasse met een Persoonlijke Uitstraling. 

Hierdoor is voor iedereen een droomtuin te realiseren. 
 

 

tel:+31251237039
tel:+31654785484
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Geen buitenkansjes in deze editie.  

 

 

Heb je eindelijk een eigen column, krijg je dus gewoon niet de 
kans om in het ijsseizoen iets te schrijven…. Want zeg nu 
eerlijk, dit seizoen zit er al weer op. 
Vanmorgen moest ik de baan klaar maken voor een nieuwe dag 
en toen twijfelde ik of de baanlampen nog wel aan moesten 
omdat het al licht werd. Dat is toch echt een teken dat de zomer 
er weer aankomt. En eerlijk is eerlijk, het is ook wel weer lekker 
dat de zomer onderweg is. 
Wel is er weer veel geschaatst afgelopen winter. In de 
kerstvakantie is het zelfs pittig druk geweest. 

Ook is het een mooie winter geweest, voor de schaatsers en voor de ijsbaan. Het heeft weinig 
gewaaid, weinig regen en lage temperaturen en luchtvochtigheid. Dit is de reden dat het ijs vaak 
lekker lang mooi bleef liggen en dus goed bleef glijden. Er is zelfs op natuur ijs geschaatst, maar ik 
denk dat deze periode voor iedereen veel langer mocht duren. Voor de ijsbaan is dit weertype ook fijn, 
want de ijsmachines konden het rustig aan doen deze winter. 
Kortom het is weer een mooi schaatsjaar geweest. 
 
Jammer genoeg niet voor iedereen……… 
Er gebeuren nog steeds ongelukken op het ijs. En wij, de ijsmeesters worden er dan bij geroepen om 
te assisteren. Het gebeurt dan wel, dat er mensen onder ons raam staan te schreeuwen en te 
gebaren. Maar wij zitten niet altijd achter dat raam op EHBO-klanten te wachten. En dat terwijl er een 
telefoon naast de trap van de kleedkamers hangt om ons te bereiken. Zo’n zelfde telefoon hangt op 
het middenterrein, dan hoef je niet helemaal door de tunnel naar de kassa te rennen. 
Het is maar een weetje, maar ik hoop dat je ons nooit hoeft te bellen. 
Waar wij ijsmeesters vrolijk van worden is het gebruik van helmen onder de schaatsers. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit enorm veel hoofdletsel scheelt. En alle tegenstanders van een schaatshelm nodig ik 
uit om eens mee te komen kijken als we iemand van het ijs afscheppen met hoofdletsel. Denk ook niet 
‘mij overkomt dat niet, want ik kan goed schaatsen’. Dan zeg ik meteen, maar ik schaats ook en ik kan 
helemaal niet goed schaatsen…..wel kegelen. 
 
Gelukkig kan ik aardig schaatsen en ik probeer dan ook om op dinsdagavond mijn rondjes te rijden. 
Helaas lukt dit niet altijd, maar regelmatig kan ik toch ook met een ploeg van onder andere Kees 
Jongert meerijden. Wat ik dan altijd erg leuk vind, is dat je dan lekker de rondjes mee mag schaatsen. 
En of dit nu iets van de schaatssport is of niet, je bent dan wel welkom bij Kees Jongert. 
 
Dus bij deze iedereen bedankt voor het afgelopen schaatsseizoen! 
Meteen wens ik hierbij iedereen van Kees Jongert een mooie zomer toe en ik hoop jullie weer 
vanaf 1 oktober (waarschijnlijk) te ontmoeten op de ijsbaan. 
 
Frank Zuurendonk 
IJsmeester 

 
 

 
IJsclub Kees Jongert is weer startlocatie tijdens de Rabobank Fietsdag. Dit  is een sportief evenement 
voor alle inwoners van de regio. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank IJmond 
kunnen op sportieve wijze geld verdienen voor de clubkas. Iedere deelnemer die de fietsroute uitrijdt 
ontvangt een donatie voor de club.  De verwachting is dat er weer circa 4.000 fietsers deelnemen, 
verspreid over de verschillende routes.            
www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/ijmond/rabobank_fietsdag/  
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Er zijn twee plaatsen waar u lekker eet. 
Bij u thuis en bij…….’OASE’! 

Snackbar Oase 
Arendsweg 2 

Beverwijk 
Telefoon 0251-225302 

Maandag en dinsdag gesloten. 
 

 

 
 

 

                                             ADRICHEM TRANSPORT 

                                                              Lijndenweg 7 
                                                    1948 ND  BEVERWIJK 
                                                     Telefoon 0251-229144 
                                                     Telefax   0251-221858 
                                            E-mailadres: info@adrichem.com 

 
                                          Nationaal en international transport 
                                          inzameling van afval en reststoffen 
                                                     en containerverhuur 
  

 
VERKOOP/VERHUUR PROFESSIONELE LICHT & GELUIDSAPPARATUUR VOOR ORKEST - DISCO - CONCERT - OMROEP -                                                
EVENEMENT- VERGADERING.  TEVENS VERHUUR VAN PODIUMDELEN - GROOTBEELDVIDEO - AGGREGATEN. 
 
 

 

 
 
 
De Trompet 1344 
1967 DA  HEEMSKERK 
Telefoon:  0251-211622 
Telefax:    0251-213126 
E-mail:     info@m-sound.nl 
 
 

 

 
 

mailto:info@adrichem.com
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Henk de Ruiter             1.40.27 

      

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 
        Tel 0251-232813 

 

 

 
 
 

 De Trompet 2850 

1967 DD  HEEMSKERK 

Tel. 0251-248844 
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In dit clubblad vinden jullie vaak verhalen over de marathonschaatsers en de fietsers onder ons. Maar 
vergeet niet dat er nog altijd een groep fanatiekelingen is die een warm hart hebben voor het 
langebaan schaatsen. Dit bewezen zij maar weer eens in het weekeind van 28 en 29 januari. In dat 
weekeind werd op de baan in Haarlem een sprintvierkamp en een kleine vierkamp georganiseerd. 
Voor Kees Jongert stonden daar Meike, Maartje, Esther, Tjarko en ikzelf aan de start voor de 
sprintvierkamp. Simon was de meest dappere van ons allemaal, want hij waagde zich aan de kleine 
vierkamp. 
 
Op de eerste dag waren de omstandigheden perfect. De ijsvloer lag er goed bij en er was weinig wind. 
Dat resulteerde in prima tijden. Voor Maartje in een PR op de 1.000 meter en Tjarko verbeterde zelfs 
op beide afstanden zijn PR. Door deze goede resultaten werd het al snel duidelijk dat zij serieus mee 
gingen doen voor de hoogste plekken op het podium. Ook Esther had zich na dag 1 stevig op de 
tweede plek genesteld. Meike en ik stonden na dag 1 respectievelijk op plaats 4 en 6.  
Simon reed op dag 1 van de kleine vierkamp, de 500 m en de 3000 m. Door een degelijke 3000 m 
wist ook Simon zich na dag 1 verzekerd van de eerste plaats. Voor hem werd het zaak om op dag 2 
op de 1500 m nog wat meer afstand te nemen van zijn directe tegenstander, zodat hij op de 5000 m 
op zeker naar huis kon rijden. 
 
Op zondag waren de omstandigheden toch wat minder mooi. Er was een gemeen windje op komen 
zetten en dat was duidelijk terug te zien in de tijden. De meesten van ons reden op de 500 m 
langzamer dan de dag ervoor. Behalve Meike. Zij was toch nog een fractie sneller. Daardoor kwam de 
derde plaats voor Meike in het vizier. Op de 1000 m moest zij dan nog wel een gat van een kleine 
seconde op nummer drie zien te dichten. Meike heeft dapper gestreden, maar helaas kwam de 
verzuring in het laatste rondje iets te snel opzetten. Esther stelde met een degelijke 1000 m haar 
zilveren plek zeker. Ik kwam tot de conclusie dat ik de volgende keer beter voor de kleine vierkamp 
kan gaan, want ik weet nu zeker dat het sprinten niet mijn discipline is. In de categorie dames 
senioren/masters is Esther tweede geworden, Meike nipt vierde en ikzelf vijfde.  
Maartje had in de categorie dames junioren A/Neo senioren, op dag 1 al wat afstand genomen van 
nummer twee. Het enige dat Maartje restte was nummer twee voorblijven. Dat lukte haar en zij pakte 
de eerste plaats in haar categorie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor Tjarko was dag 2 erop of eronder. Het gat met nummer een was eigenlijk niet meer te dichten, 
maar hij ging er nog wel voor. Met opnieuw een PR op de 1000 m, lukte het hem toch niet om de 
gouden plak te pakken. Maar Tjarko is een goede verliezer en nam vol trots de zilveren medaille in de 
categorie Senioren in ontvangst. 
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Simon kwam op dag 2 vol vertrouwen naar de ijsbaan. Hij wist wat hem te doen stond. Ondanks dat 
hij de tijd op de 1500 m vond tegenvallen, pakte hij toch nog wat extra seconden op zijn concurrentie. 
Met die geruststellende gedachte in zijn achterhoofd, zette Simon een mooie vlakke 5000 m neer en 
pakte daarmee het goud in de categorie Senioren. 
Met twee gouden en twee zilveren medailles was het een geslaagd weekeind voor Kees Jongert. 
Deze resultaten hadden we niet behaald zonder onze coaches Astrid en Roy.  
Bedankt voor jullie aanmoedigingen!  
Mieke Heine 
 
 

 
 
Bij Buurthuis de Evelaer hadden zich 12 kinderen aangemeld voor een schaatsles in de 
voorjaarsvakantie. André en Arnold gingen met de trein heen en weer en beleefden er zelf net zoveel 
plezier aan als de kinderen .  
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ike  

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures. 

 
Janneke Stolk sportfysiotherapeute  

 

Ellen van Wetering sportfysiotherapeute  
 

Heemskerkerweg 191 
Tel 0251-239101 

1945 TG Beverwijk 
www.fysiobeverwijk.nl 

         fysiotherapie@fysiopmc.nl 

 
 

Nieuwbouw 
Verbouw 

Onderhoud 
 

Lijnbaan 47 1969 ND  HEEMSKERK 
www.bevam.nl 

telefoon 0251-240127 
 

http://www.bevam.nl/
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HET SCHAATSPAK 1/3 
Helemaal enthousiast geworden door het natuurijs besloot ik vier 
jaar geleden om op schaatsen te gaan. Omdat Meike Lubbers mijn 
vrouw is, had ik geen andere keuze dan mij aan te melden bij  
Kees Jongert. Bovendien wist ik al dat het een leuke club was met 
aardige mensen en een goed clubhuis. 
 
Tot die tijd schaatste ik in een spijkerbroek met daarboven een trui 
van wol. Heel soms een muts, maar altijd handschoenen. Ik ben 
illustrator en kunstenaar van beroep dus mijn handen moeten vooral 
in takt blijven. Mijn hoofd is minder belangrijk. Een goede tik op het 
hoofd kan omzet verhogend werken. Dat zie ik bij knettergekke 
collega-kunstenaars. 
  

Maar nu zat ik dus voor het eerst van mijn leven bij een club en ik was daar trots op. Het was tijd om 
mijn oude tenue in te ruilen voor een echt schaatspak. Een officieel in Italië vervaardigd Kees Jongert 
schaatspak in onze nationale kleuren rood-wit-blauw. Een bijzonder detail vond ik de plaatsing van het 
logo; op het kruis! Het kan niet anders dan dat de ontwerper van dit pak ook trots geweest moest zijn 
op onze club.  
 
Toen ik het pak voor het eerst in het openbaar droeg, bleek dat alleen wat anders te zitten. Letterlijk. 
Ik had het pak ‘verkeertesom’ aan, aldus een clubgenoot in Heemskerks dialect. Hoe dan ook, als het 
andersom niet lekkerder had gezeten had ik mijn pak altijd zo gedragen. 
 
Dit pak heeft mij overigens wel bijna mijn huwelijk gekost. Het was met mijn beginnerstechniek nogal 
een warm pak. Tijdens mijn eerste Kees Jongert-clubavond in Haarlem moest ik behoorlijk wat 
rondjes schaatsen. Na twee rondjes raakte ik bijna oververhit en ik had besloten om mijn  
Kees Jongertjasje naar de kant te gooien. Meike stond op dat moment iets te ver. In ieder geval 
verder dan Renée Duin-Goedhart waardoor Renée het jasje mocht vangen van dit aanstormende 
talent. Qua ‘aanstormend’ is geen woord gelogen want ik heb gehoord dat het klokhuis ruitenwissers 
wilde monteren om nog zicht op de baan te kunnen houden als ik met alle geweld voorbijgeraasd 
was… Ik had thuis veel uit te leggen en heb Meike beloofd aan mijn schaatstechniek te werken zodat 
ik niet snel meer oververhit raak in de buurt van Renée, het klokhuis niet meer onder spat met stukken 
ijs en de club minder tot schande zal zijn. Maar vooral om andere schaatsers een poepie via het logo 
te laten ruiken!  
 
Wat staat er eigenlijk allemaal op ons schaatspak? Waar moet het allemaal aan voldoen en ook; wat 
vinden anderen van ons pak? Dat lezen jullie allemaal in mijn volgende column! 
 
Tjarko 
 

 
 
Matthy van Klaveren vond dit krantenbericht 

in een hele oude editie van een dagblad, 

waarvan wij de naam niet weten. De vraag 

die nu rijst is, is dit een van de voorvaderen 

van onze Cor Winkel? Hij was net als onze 

Cor betrokken bij natuurijs en baanveger. Het 

zat er dus al vroeg in bij onze Cor…..  
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EGMOND-PIER-EGMOND EDITIE 2017 
De 19

e
 editie van dit geweldige evenement stond gepland op 7 januari. Het is altijd spannend hoe de 

weersomstandigheden zijn. Al twee weken van tevoren wordt bij ons thuis met argusogen naar het 
weerbericht gekeken. Gaat het vriezen? Gaat het stormen? Hoe staat de wind? Krijgen we regen? 
Allemaal om de sfeer te ‘verhogen’. En als de 7

e
 januari dan aanbreekt, is de voorspelling toch weer 

anders… Het zou tot de middag droog zijn… Niet dus, meteen ’s morgens om 8.00 uur regent het al.  
 
De wind is gunstig, heen tegen, terug mee. Dus heen verstoppen en terug ‘uitrijden’. Mijn man, tevens 
trouwste fietsmaat, heeft een brede rug. Tot aan Wijk aan Zee kan ik bij hem in het zoggie. Terug 
moet ik het zelf doen. Ja, zo hadden we het bedacht…maar bij de organisatie was iets fout gegaan… 
Ik kreeg een rood startbordje en Geer een groene. Dat betekende dat ik een half uur eerder mocht 
starten… Oeps…geen brede rug om achter te schuilen dus. En alleen in het startvak, toch een beetje 
unheimisch zonder mijn trouwe maatje. Gelukkig had Jan van der Meer ook een rood startbordje. Wij 
zouden het samen rooien.  
 
De voorbereidingen zijn altijd wat nerveus. Zit alles in de tas? Krentenbollen, bananen, drinken? Niets 
vergeten? Op naar JoNi, de verzamelplek. Een bakkie aan de bar, checken of iedereen er is, fietsen 
en meubilair inladen en op weg naar Egmond. De mobiele kantine van Piet Beentjes voorop en de 
stoet erachteraan. Op naar onze vaste plek. De vrijwilligers houden het hek al open, de mannen 
krijgen koffie en soep en zijn vreselijk blij met ons . Een paar jaar geleden dachten we dat de 
parkeerplaats niet bereikbaar was en hadden we een andere plek met stroompunt geregeld. De 
mannen zochten ons op…waarom wij op een andere plek stonden, zij hadden immers speciaal voor 
ons een plek gereserveerd…oeps… Vanaf dat moment maken wij ons geen zorgen meer over onze 
standplaats.  
 
De kantine staat, de stroom is aangesloten, de fietsen worden uitgeladen en de ruimte wordt ingericht 
met tafels en stoelen, de startnummers worden opgehaald en het feest kan beginnen… De zenuwen 
gieren al door mijn lijf. Een bakkie thee, de krentenbollen naar binnen, nog een laatste keer naar de 
wc en we gaan op pad. De banaan eet ik in het startvak op en dan begint het wachten tot we 
weggeschoten worden, in de wind en regen. Regen onderweg is niet erg, maar in het startvak word ik 
daar toch niet vrolijk van. Iedereen zit aan de banden van een ander. Hoeveel bar heb jij erin? Ik 
probeer er niet naar te luisteren. Word daar toch altijd een beetje nerveus van. Het bericht dat we al 
eerder hoorden, wordt hier nog eens herhaald…de wind gaat om 13.00 uur draaien. Met een beetje 
pech twee keer tegen… Nee hè! 
 
Als we eerst maar onderweg zijn. Dan is de spanning weg en moet het gebeuren. Jan en ik spreken af 
dat we zoveel mogelijk bij elkaar blijven en dat we er in ieder geval voor zorgen dat Geer ons niet 
inhaalt… Tja maatjes, maar toch ook altijd een beetje gezonde strijd. Lida pakt onze jassen aan en 
we vertrekken. Heen sprinten Jan en ik af en toe naar een volgend peloton. Dat gaat goed. We zitten 
niet in elkaars wiel, maar halen elkaar steeds in. Bij Castricum, Heemskerk en Wijk aan Zee worden 
we warm onthaald. Hier staan fans van ons. Heerlijk als ze je naam roepen. Ik word er blij van en krijg 
er energie van. Mijn roze pak valt natuurlijk op dus gelukkig herkennen ze me. Soms zie ik ook 
bekenden. Zoooooo leuk dit!  
 
Bij het keerpunt heeft Jan problemen met zijn zonnebril en komt even op achter. Met wind in de rug 
vlieg ik terug. Heerlijk! Jan is er ook weer en we scheuren richting Bakkum. De trap… ook ff een 
dingetje. Voorzichtig, achterop zitten en gaan. Hoor ik toch later dat er gewoon een gootje langs de 
trap loopt. Was veel makkelijker. Maar dit geeft meer voldoening. En dan is Jan weg. Gewoon 
ervandoor. Nou ja!  
 
Tot Bakkum ging het supersnel. Na Bakkum had ik moeite om dezelfde snelheid te halen. Ben ik lek? 
Kijken en nog eens kijken. Nee hoor, niets aan de hand. Dan zie ik het; de vlaggen waaien mijn kant 
op. TEGEN! Weer wind tegen. Maar ik ben er bijna dus no problem. Daar is de mast van Egmond al, 
het laatste stuk en dan ben ik binnen. Mark Andringa was ‘te vroeg’ binnen, hij kon nog niet in onze 
kantine en was maar weer teruggegaan naar de strandopgang Egmond. Aangemoedigd door Mark, 
begon ik aan het laatste stuk. En binnen!  
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Jan stond op mij te wachten en daar was Nico Pronk ook. Die had 
mij de hele weg in het snotje gehouden, zei hij, (hij was blij dat ik in 
het roze reed) en haalde mij vlak voor de finish in. Het maakte niet 
uit. Ik had de finish gehaald, was heel gebleven, niet kapot en Geer 
was mij niet voorbij gekomen. Geer had wel een betere tijd, dat dan 
weer wel… 
Fiets afspuiten, omkleden en aan de erwtensoep van Lida. Genieten 
van de sterke verhalen en een borreltje. Na een uurtje wordt alles 
weer ingeladen en gaat de stoet weer richting Heemskerk waar  
alles weer wordt uitgeladen. Nog een afzakkertje bij JoNi en 
Egmond-Pier-Egmond zit er weer op. Niet voor iedereen, een aantal 
van de fietstoppers uit dit gezelschap moet morgen ook nog ff  
21,5 km hardlopen. Dat zijn de echte toppers! Anneke Pronk en 
René Welboren doen de dubbel al een aantal jaren. (Ook bij  
Astrid Borst, Simon Wijte en Gerard van Egmond was het pijpje na 
vandaag nog niet leeg.) Jos dacht dit jaar, laat ik de dubbel ook 
eens proberen…. Hoe ouder, hoe…!  
Het was weer goed geregeld door Geer, Piet, Jos, Lida en An. 

Genoten! De datum van de 20
e
 editie staat al in mijn agenda:  

13 januari 2018.  
 
Renée Duin 
 
Op de foto rechtsboven Jos Niesten.  
Foto rechts Renée Duin. 
Beide foto’s gemaakt door Peter Savenije. 
 
 

 
Mark Andringa  1.27.26 
Chris Niele  1.32.54 
Gerard van Egmond 1.33.22  1.30.14 (halve marathon) 
Siem Jenema  1.34.06 
Dennis Nol  1.34.37 
Jan Gaal  1.35.05 
Jos Niesten  1.35.48  1.46.00 (halve marathon|) 
Sander van der Kolk 1.36.54 
Roel Koper  1.37.21 
Hans de Vries  1.38.07 
Erwin de Vries  1.39.08 
Simon Wijte  1.39.15  1.41.35 (halve marathon) 
Gerard Duin  1.39.30 
Jan Koper  1.39.58 
Rick Beentjes  1.41.48 
Hans Röling  1.43.27 
Jan Rienk van der Meer1.44.39  
Nico Pronk  1.45.31 
Renée Duin  1.46.03 
Robert Honout  1.48.20 
Cor Enthoven  1.49.31 
Astrid Borst  1.52.03  2.03.12 (halve marathon) 
Arjan Niesten  1.55.58 
René Welboren  1.56.34  2.02.56 (halve marathon) 
Eduard de Vilder 1.56.57 
Rob Fiddelaar  2.00.10 
Hans Kuijl  2.02.22 
Caroline Wijte  2.02.22 
Anneke Pronk  2.05.00  2.10.45 (halve marathon) 
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Arjan 
Dekker 
 
 

 2.29.15 (halve marathon) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De mobiele kantine van Piet op zijn vaste plek in Egmond. 

 

 
Ben Limmen is op 21 maart begonnen met de 
zomertrainingen. Zie het bericht van Ben op  
pagina 4.  
 
Simon Wijte begint op 30 maart om 19.00 uur met 
de zomertrainingen in de duinen. Verzamelen op de 
parkeerplaats in het duin tegenover de Patatoloog. 
Simon begint met een rustige opbouw dus iedereen 
is welkom! 
 
Astrid de Graaf begint op 3 april met de trainingen 
voor de jeugd. Tijd van 18.30 uur tot 19.45 uur. 
Verzamelen bij het clubgebouw in park Assumburg.  
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ONZE WEISSENSEEBIKKELS LEVERDEN WEER MOOIE PRESTATIES IN OOSTENRIJK  
 
27 januari 2017 
200 km 
Edward Hagen in 8.47.50   
Tristan Hagen in 8.47.31  
 
31 januari 2017 

200 km  
Marjon de Wit in 8.10.51 (3e in het damesklassement) 
Rob Fiddelaar in 8.32.42 
Arjan Dekker in 9.50.47 
 
150 km 
Matthy van Klaveren in 6.47.13 
Peter Kolthof in 7.53.35  
Käthe van Leijen in 7.53.35 
 
125 km 
Kees van Scherpenzeel in 6.12.28 
 
100 km 
Cor Enthoven in 5.33.16 
75 km 
Rem Bakker in 3.01.30 (uitgestapt met pijnlijke knie en wond in gezicht) 
 
50 km 
Jos Pekel in 3.27.57 
 
25 km 
Ina van Scherpenzeel 1.52.28 
 
3 februari 2017 
200 km 
Rob Fiddelaar in 9.54.24 over 200 
 

Käthe van Leijen (links) en Peter Kolthof.                           Marjon de Wit in tweede positie. 

Tristan (links) en Edward Hagen 

https://www.facebook.com/tristan.hagen.73
https://www.facebook.com/marjon.dewit.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010139461302
https://www.facebook.com/arjan.dekker.0251
https://www.facebook.com/peter.kolthof.3
https://www.facebook.com/kathe.vanleijen
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012408453385
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Supporting Rob Fiddelaar;                                                Alle Weissenseebikkels bij elkaar  
Vlnr: Lies Enthoven, Margriet van Klaveren,   (Rem ontbreekt) 
Matthy van Klaveren en Cor Enthoven. 
 
 

 
 
KPN marathon cup 7-10 december 2016 Enschede Topdivisie 
41

e
 Axel Koopman 

 
Zesbanentoernooi d.d. 11 december 2016 Haarlem 
27

e
 Ronald Pletting 

 
 
Baancompetitie d.d. 12 december 2016 
C2 
  9

e
 Jos Niesten 

17
e
 Tristan Hagen 

 
KPN Marathon 4 daags – dag 1 – 15 december 2016 – Leeuwarden 
43

e
 Axel Koopman 

KPN Marathon 4 daags – dag 2 – 16 december 2016 - Utrecht 
43

e
 Axel Koopman 

KPN Marathon 4 daags – dag 3 – 17 december 2016 - Breda 
43

e
 Axel Koopman 

KPN Marathon 4 daags – dag 4 – 18 december 2016 - Alkmaar 
43

e
 Axel Koopman 

 
Baancompetitie d.d. 19 december 2016 
M2 
  3

e
 Erwin de Vries 

15
e
 Martin Huisman 

M3 
  7

e
 Rem Bakker 

18
e
 Frans van Rijt 

21
e
 Evert van Rijt 

34
e
 Gerard Kool 

39
e
 Andre Broere 

M4 
21

e
 Rob Fiddelaar 

27
e
 Arno de Ruijter 

40
e
 Kees Brasser 

 
Zesbanentoernooi d.d. 28 december 2016 Amsterdam 
36

e
 Ronald Pletting 

 
Baancompetitie d.d. 2 januari 2017 
M1 
10

e
 Ronald Pletting 

11
e
 Theo van Lieshout 

C2 
  4

e
 Jos Niesten 

  8
e
 Tristan Hagen 

 
Zesbanentoernooi d.d. 4 januari 2017 Amsterdam 
24

e
 Ronald Pletting 

 
Baancompetitie d.d. 9 januari 2017 
M2 
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10
e
 Erwin de Vries 

18
e
 Martin Huisman 

M3 
  9

e
 Frans van Rijt 

18
e
 Evert van Rijt 

28
e
 Mark Andringa 

35
e
 Andre Broere 

M4 
20

e
 Rob Fiddelaar 

22
e
 Arno de Ruijter 

30
e
 Cor Duin 

43
e
 Kees Brasser 

 
KPN marathon cup 10-14 januari 2017 Alkmaar 
45

e
 Axel Koopman 

 
Zesbanentoernooi d.d. 15 januari 2017 Utrecht 
36

e
 Ronald Pletting 

 
Baancompetitie d.d. 16 januari 2017 
M1 
  5

e
 Ronald Pletting 

15
e
 Theo van Lieshout 

C1 
10

e
 Simon Wijte 

C2 
  5

e
 Tristan Hagen 

  7
e
 Jos Niesten 

 
KPN marathon 11-21 januari 2017 Groningen 
35

e
 Axel Koopman 

 
Baancompetitie d.d. 23 januari 2017 
M2 
  2

e
 Erwin de Vries 

20
e
  Martin Huisman 

M3 
17

e
 Rem Bakker 

25
e
 Evert van Rijt 

30
e
 Mark Andringa 

33
e
 Andre Broere 

M4 
25

e
 Arno de Ruijter 

28
e
 Cor Duin 

31
e
 Kees Brasser 

 
Baancompetitie d.d. 30 januari 2017 
M1 
  6

e
 Ronald Pletting 

10
e
 Theo van Lieshout 

C1 
10

e
 Simon Wijte 

C2 
  7

e
 Jos Niesten 

11
e
 Tristan Hagen 

 
Baancompetitie d.d. 6 februari 2017 
M2 
12

e
 Erwin de Vries 

M3 
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  7
e
 Frans van Rijt 

16
e
 Evert van Rijt 

19
e
 Rem Bakker 

32
e
 Mark Andringa 

34
e
 Andre Broere 

M4 
27

e
 Kees Brasser 

32
e
 Arno de Ruijter 

 
KPN Marathon 12 d.d. 11 februari 2017 Den Haag 
28

e
 Axel Koopman 
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Baancompetitie d.d. 13 februari 2017 
M1 
   7

e
 Ronald Pletting 

12
e
 Theo van Lieshout 

C2 
  2

e
 Jos Niesten 

  5
e
 Tristan Hagen 

 
Zesbanentoernooi d.d. 17 februari 2017 Alkmaar 
17

e
 Ronald Pletting 

 
KPN marathon 13 d.d. 18 februari 2017 Deventer 
38

e
 Axel Koopman 

 
Baancompetitie d.d. 20 februari 2017 
M2 
  5

e
 Erwin de Vries 

  7
e
 Martin Huisman 

M3 
12

e
 Frans van Rijt 

14
e
 Rem Bakker 

24
e
 Mark Andringa 

26
e
 Evert van Rijt 

M4 
15

e
 Rob Fiddelaar 

21
e
 Cor Duin 

27
e
 Kees Brasser 

32
e
 Arno de Ruijter 

 
Zesbanentoernooi d.d. 26 februari 2017 Utrecht 
22

e
 Ronald Pletting 

 
Baancompetitie d.d. 27 februari 2017 
M1 
  1

e
 Ronald Pletting 

17
e
 Theo van Lieshout 

C2 
  5

e
 Jos Niesten 

  7
e
 Tristan Hagen 

 
KPN marathoncup 14 Finale d.d. 4 maart 2017 Amsterdam 
19

e
 Axel Koopman 

 
Baankampioenschap van Haarlem d.d. 6 maart 2017 
12

e
 Ronald Pletting 

30
e
 Theo van Lieshout 

35
e
 Jos Niesten 

42
e
 Evert van Rijt 

43
e
 Frans van Rijt 

80
e
 Tristan Hagen 

96
e
 Andre Broere 

 
Eindklassement baancompetitie 
M2 
  7

e
 Erwin de Vries 

18
e
 Martin Huisman 
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M3 
14

e
 Rem Bakker 

16
e
 Frans van der Rijt 

19
e
 Rob Fiddelaar 

27
e
 Gerard Kool 

M1 
  5

e
 Ronald Pletting 

12
e
 Theo van Lieshout 

14
e
 Edward Hagen 

19
e
 Erwin de Vries 

C2 
7

e
 Tristan Hagen 

8
e
 Jos Niesten 

 
Eindklassement zesbanentoernooi masters 
32

e
 Ronald Pletting 

 
 
 

 

DE ZONNEPANELEN LIGGEN EROP!  
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Jan van Gennip Toernooi      
Haarlem, 17 december  100 300 500   
Stijn Pletting HPA 13,75 47,21    
Merel Pletting DC1 15,04  1;20,78   
       
Gewestelijk Kampioenschap Allround JunA    
Haarlem, 17&18 december 500 1500 3000   
Maartje Heine DA1 47,99 2;27,50 PR 5;15,96 PR   
Luc Heine HA2 39,01 1;57,38 4;10,73   
       
Haarlem, 8 januari  500 1000    
Stefan Roovers HC2 46,56 1;35,16    
       
Haarlem, 15 januari  100 100 300 300  
Jaap Zonneveld HC1 14,49 14,57 37,65 PR 38,84  
       
Haarlem, 15 januari  500 700 1500   
Maartje Heine DA1 47,48 1;07,62    
Mieke Heine DMA 52,77 1;15,34    
Simon Wijte HSA 43,50  2;11,57   
Tristan Hagen HB2 44,00  2;15,19   
Stefan Roovers HC2 46,37 PR  2;26,83 PR   
Jos Niesten HSB 48,01  2;23,84   
Tjarko van der Pol HSB 50,52  2;37,78   
       
Heerenveen, 16 januari  500 1500    
Luc Heine HA2 38,94 1;56,89    
       
Haarlem, 27 januari  300 500    
Luc Heine HA2 25,25 39,58    
       
Kleine Vierkamp        
Haarlem, 28 januari  500 1000 500 1500 plaats 
Maartje Heine DA1 47,91 1;36,48 PR 48,82 1;41,08 1 
Tjarko van der Pol HSB 48,72 PR 1;38,89 PR 49,17 1;38,71PR 2 
Esther Pletting DSA 48,99 1;38,80 49,06 1;39,73 2 
Meike Lubbers DSB 50,55 1;41,28 50,50 1;43,61  
Mieke Heine DMA 53,44 1;45,56 54,20 1;47,98  
  500 3000 1500 5000  
Simon Wijte HSA 43,43 4;41,47 2;14,83 8;29,13 1 
       
Nederlands kampioenschap Junioren Allround en Afstanden   
Heerenveen, 3 februari  500 1500 1000   
Luc Heine HA2 38,54 1;56,12    
Heerenveen, 4 februari       
Luc Heine HA2   1;15,33   
       
Haarlem, 4 februari  500 1500    
Esther Pletting DSA 49,24 2;31,25    
       
Haarlem, 5 februari  500 1000 1500 3000  
Jaap Zonneveld HC1 59,67 PR 2;04,02 PR    
Maartje Heine DA1 47,55  2;31,72   
Meike Lubbers DSB 51,21  2;39,06   
Mieke Heine DMA 53,20  2;41,43   
Jos Niesten HSB 47,13 PR   4;56,68 PR  
Stefan Roovers HC2 46,61 1;34,15 PR    
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Kees Jongert Bokaal       
Haarlem, 11 februari  500 1000 1500 3000 5000 
Stijn Pletting HPA 1;04,23 HT 2;39,58    
Merel Pletting DC1 1;07,19 PR 2;23,01    
Stefan Roovers HC2 53,50 VL 1;33,20 PR    
Simon Wijte HSA  1;24,82 2;12,06   
Tristan Hagen HB2 45,02  2;15,33   
Maartje Heine DA1 47,46  2;28,38   
Luc Heine HA2 39,51  1;58,55   
Jerry Röling HN2 42,90   4;47,85  
Esther Pletting DSA 49,25  2;28,55   
Dennis Niesten HSA 43,83     
Ronald Pletting HMA 47,98   4;44,86 HT  
Jos Niesten HSB     8;22,72 
       
Haarlem, 19 februari  500 3000    
Dennis Niesten HSA 45,19 5;06,66    
Tjarko van der Pol HSB 48,83 5;33,63 PR    
Esther Pletting DSA 49,55 5;19,84    
Meike Lubbers DSB 50,83 5;47,37    
Mieke Heine DMA 53,15 5;40,23    
       
Gewestelijke wedstrijd junioren A en B    
Alkmaar, 19 februari  500 1500    
Luc Heine HA2 39,57 1;56,80    
       
Haarlem, 25 februari  500 700 1500 3000 5000 
Dennis Niesten HSA 46,75 1;02,05 2;22,09   
Esther Pletting DSA 49,71   5;09,63 PR  
Meike Lubbers DSB 51,59   5;49,70  
Mieke Heine DMA 54,26   5;44,61  
Maartje Heine DA1 48,27    9;03,29 

PR 
       
Haarlem, 26 februari  500 1500 3000   
Jaap Zonneveld HC1 58,30 PR 3;14,47 PR    
Tjarko van de Pol HSB 48,41 PR 2;32,31 PR    
Esther Pletting DSA 49,30 2;26,86    
Meike Lubbers DSB 50,80 2;43,93    
Mieke Heine DMA 53,65 2;40,90    
Dennis Niesten HSA 45,13  5;06,01   
       
Heerenveen, 28 februari 3000 5000    
Tristan Hagen HB2 4;30,29     
Luc Heine HA2  7;02,73 CR    
       
       
Gewestelijk kampioenschap Sprint, junioren A en (neo)senioren   
Alkmaar, 4 maart  500 1000    
Luc Heine HA2 39,18 1;16,42    
       
Bloksma 10 km Bokaal       
Haarlem, 5 maart  10000     
Luc Heine HA2 15;35,75 CR     
       
Haarlem, 12 maart  500 1500 3000   
Dennis Niesten HSA 44,02 2;21,20    
Tristan Hagen HB2 44,70  4;46,51   
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Ondanks dat ik uitslagen zo zorgvuldig mogelijk overneem, kan er toch een fout insluipen of kan ik 
een uitslag vergeten zijn. Mocht dit het geval zijn, laat het mij even weten! Mail naar: 
mirjam.dejong@tiscali.nl 
 

 

 

Dames Junioren A  

700 meter  1;03,26  Eshney van Balen 26/11/16 Haarlem 

 

Heren Junioren A & Overall  

500 meter  38,46  Luc Heine  22/12/15 Inzell 

  38,38  Luc Heine  05/11/16 Inzell 

  38,31  Luc Heine  06/11/16 Inzell 

 

Heren Junioren A & Overall 

700 meter Overall 55,36  Luc Heine  14/03/15 Haarlem 

  53,78  Luc Heine  26/11/16 Haarlem 

 

Heren Junioren A & Overall 

1500 meter  1;54,82  Luc Heine  11/10/15 Inzell  

1;54,66  Luc Heine  02/10/16 Inzell 

 

Heren Junioren A & Overall  

3000 meter  4;06,02  Luc Heine  20/02/16 Heerenveen  

4;01,09  Luc Heine  01/10/16 Inzell 

3;58,54  Luc Heine  06/11/16 Inzell 

 

Heren Junioren A & Overall 

5000 meter   7;02,91  Axel Koopman  16/03/11 Heerenveen  

7;02,73  Luc Heine  28/02/17 Heerenveen 

 

Heren Junioren A  

10000 meter  15;35,75 Luc Heine  05/03/17 Haarlem  

 

Heren Neosenioren 

700 meter  1;01,29  Simon Wijte  16/12/10 Haarlem 

      59,29  Jerry Röling  04/12/16 Haarlem 

 

Heren Senioren 

700 meter  1;00,22  Simon Wijte  05/12/15 Haarlem 

   1;00,13  Simon Wijte  04/12/16 Haarlem 

 

  



 
De Doorloper maart 2017  25  
 

 

GOEDE OPKOMST, MOOI WEER EN HEERLIJKE ERWTENSOEP  
Op 5 maart reden we de laatste MTB-tocht van dit seizoen. Prachtig weer maar wel een pittig windje. 
De groepen konden kiezen; wind tegen op de Pierweg of wind tegen op het strand. Het was allebei 
buffelen. Daardoor smaakte de erwtensoep van Lida extra lekker. Jan van der Meer was geblesseerd, 
fietste niet mee en maakte een paar mooie foto’s. Wil en Astrid stonden hun mannetje/vrouwtje achter 
de bar.  
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DAT MAG JE NIET MISSEN!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 31 maart is de jaarlijkse prijsuitreiking. Tijdens deze avond worden niet alleen de 
prijswinnaars van de clubkampioenschappen langebaan van het seizoen 2016-2017 bekend gemaakt, 
maar worden ook de Jos Niesten Trofee en de Henk Agterberg Bokaal uitgereikt. 
 
Niet meegedaan aan de clubkampioenschappen? Of nèt niet in de prijzen gevallen?  
Dat weet je natuurlijk niet voor de Jos Niesten Trofee of Henk Agterberg Bokaal….  
 
Maakt niet uit, iedereen is van harte welkom. Het is en blijft een gezellige clubaangelegenheid. En niet 
te vergeten; er moet ook geapplaudisseerd worden. 
 
Aanvang 19.30 uur in het clubgebouw, de koffie staat klaar! 
 
Tot 31 maart!. 
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In de voetsporen van…. 
Jos Niesten sr met zoon Jos Niesten jr en kleinzonen Koen en Jaap Zonneveld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


